
Załącznik nr 11 do Regulaminu ZFŚS 

Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Okszowie 

 

U M O W A Nr …………. 

z dnia ……………….. r.  

 

W sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pomiędzy Dyrektorem 

Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Okszowie, ul. Chełmska 14, 22-105 Okszów, 

a Panią/Panem ……………………………………………………………………….…………. 

zwanym dalej pożyczkobiorcą, zamieszkałym …………………………………………………. 

zatrudnionym na stanowisku …………………………………………………………………… 

zawarta została umowa o następującej treści : 

§ 

Na wniosek pożyczkobiorcy z dnia ……………….  została przyznana, w porozumieniu 

z właściwymi organami związków zawodowych pracowników Szkoły Podstawowej im. św. Jana 

Pawła II w Okszowie w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 4 marca 1994 r. 

o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 923), Pani/Panu  

…………………………………………………………………………………..……………… 

ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pożyczka w wysokości …...…… zł, 

słownie: ………………………………………..…….. złotych, do wypłaty na konto bankowe. 

Oprocentowanie pożyczki w wysokości 5% w stosunku rocznym wynosi …………. zł, Pożyczka 

brutto: ……………… zł, słownie: ………………………………..…… złotych, 

z przeznaczeniem na ……………………………………………………………….………….. . 

§ 2 

Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości przez okres …….. miesięcy w ratach: 

pierwsza ……….. zł, następne po ………….. zł miesięcznie poczynając od pierwszego dnia 

następnego miesiąca po podjęciu pożyczki. 

§ 3 

Pożyczkobiorca upoważnia organ dokonujący wypłat uposażenia do potrącania należnych rat 

pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z § 2 niniejszej umowy, z przysługującego mu należnego 

wynagrodzenia za pracę, poczynając od dnia spłaty pierwszej raty. 
 

§ 4 

Niespłacona pożyczka, udzielona ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

staje się natychmiast wymagalna w razie wygaśnięcia stosunku pracy w następstwie porzucenia 

pracy przez pracownika oraz w razie rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy 

lub za wypowiedzeniem z powodu nienależytego wywiązania się pracownika z jego obowiązków 

albo w wypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika za wypowiedzeniem. Warunki i  

zasady spłaty pożyczki ustala zakład pracy, który pożyczki udzielił. 
 

§ 5 

Rozwiązanie stosunku pracy bez winy pracownika nie powoduje zmiany warunków udzielania 

pożyczki, zawartych w niniejszej umowie. W tym jednak przypadku zakład pracy ustali 

w porozumieniu z pożyczkobiorcą sposób zapłaty i zabezpieczenia pożyczki.  
 

§ 6 

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę ze 

środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należną kwotę wraz z odsetkami, jako 

solidarnie współodpowiedzialni, pokrywają poręczyciele:  

- ………………………….… zamieszkała/ły ……………….…………………………………, 

- …………………..………... zamieszkała/ły …………….……………………………………, 

- ……………………..…….. zamieszkała/ły …………………………………………………..,  

ze swoich wynagrodzeń. Warunki i zasady spłaty pożyczki ustala zakład pracy, który pożyczki 

udzielił. 



 

§ 7 

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 8 

 

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 923) 

 

§ 9 

 

Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 

Pożyczkobiorca oraz Pracodawca i po jednej kopii dla każdego z poręczycieli. 

 

 

               Podpisy poręczycieli: 

1. ................................................ 

2. ................................................ 

3. ................................................ 

................................................................ 
     czytelny podpis pożyczkobiorcy  

                                                                             

Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli i pożyczkobiorcy 

 

 

 

..............................................................          ……………………….…………………... 
 pieczęć zakładu pracy                                  podpis dyrektora szkoły, pieczątka imienna                                                   

 

 

 

W przypadku przeniesienia się pożyczkobiorcy do innej placówki oświatowej zobowiązuję się 

przekazać Umowę Nr ………… z dn. ………… r. wraz z aktualnym stanem zadłużenia 

nowemu płatnikowi i poinformować na piśmie dotychczasowego Pracodawcę. 

 

 

 

….................................................                  ….................................................... 
             główny księgowy                                                            dyrektor szkoły  

 

 

 


